CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 42
Din 30 aprilie 2015
Privind aprobarea dării în administrare a conductei de alimentare
cu apă a orașului Ștei, în lungime de 12.126 ml. (de la Valea Aleului
până la Stația de tratare a apei) precum și a Rețelei de distribuție a apei
potabile în orașul Ștei, în lungime totală de 11.300 ml., către S.C.
Solceta S.A. Ștei, operatorul unic al serviciului de alimentare cu apă în
orașul Ștei, pe baza PROTOCOLULUI de PREDARE PRIMIRE, cu
respectarea Contractului de Concesiune nr. 333/1995( și a Actelor
Adiționale la acesta) în vederea eficientizării alimentării cu apă potabilă
a orașului ȘTEI.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate - expunere de motive,
înregistrat la nr. 1243/2015 întocmit de dl. Plaștin Ioan, Consilier principal
în cadrul Primăriei oraşului Ştei prin care, solicită aprobarea dării în
administrare a conductei de alimentare cu apă a orașului Ștei, în lungime de
12.126 ml. (de la Valea Aleului până la Stația de tratare a apei) precum și a
Rețelei de distribuție a apei potabile în orașul Ștei, în lungime totală de
11.300 ml., către S.C. Solceta S.A. Ștei, operatorul unic al serviciului de
alimentare cu apă în orașul Ștei, pe baza PROTOCOLULUI de PREDARE
PRIMIRE, cu respectarea Contractului de Concesiune nr. 333/1995( și a
Actelor Adiționale la acesta) în vederea eficientizării alimentării cu apă
potabilă a orașului ȘTEI.
Văzând adresele C.N.I. București cu nr. 848/2015 și 1543/2015 prin
care se solicită prezentarea actelor doveditoare privind predarea către
operatorul local de apă a infrastructurii de apă în cadrul subproiectului
"ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ORAȘUL
ȘTEI";
În conformitate cu Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 12469/09.12.2010;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările și completările
ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2), lit. c) și d), alin. (5) lit. a), alin.
(6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (3) și art. 115 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă darea în administrare a conductei de alimentare
cu apă a orașului Ștei, în lungime de 12.126 ml. (de la Valea Aleului până la

Stația de tratare a apei) precum și a Rețelei de distribuție a apei potabile în
orașul Ștei, în lungime totală de 11.300 ml., către S.C. Solceta S.A. Ștei,
operatorul unic al serviciului de alimentare cu apă în orașul Ștei, pe baza
PROTOCOLULUI de PREDARE PRIMIRE, cu respectarea Contractului de
Concesiune nr. 333/1995( și a Actelor Adiționale la acesta) în vederea
eficientizării alimentării cu apă potabilă a orașului ȘTEI, potrivit
PROTOCOLULUI de predare/primire Anexat.
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jud.Bihor, consilierul juridic al Consiliului Local și
Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei orașului Ștei.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- SC Solceta S.A. Ștei;
- C.N.I. - S.A. București;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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